Liepos 15 – 28 dienomis Druskininkuose vyko 45-asis ICASSI –
Tarptautinė individualiosios psichologijos vasaros mokykla. Tam, kad
tokio lygio renginys įvyktų Lietuvoje, mūsų draugijai teko nemažai
prisidėti, organizuojant paskutinius dvejus metus bei talkinant
renginio metu. Į ICASSI su labai stipria mokytojų komanda atvyko
daugiau nei 250 dalyvių iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Renginys
praėjo sklandžiai. Lietuvos dalyvių buvo 22, įskaitant ir ICASSI
finansuotus studentus.
Mūsų organizacinis komitetas, vadintas Local team, dirbo išsijuosęs prieš renginį ir renginio metu.
Didžiausia atsakomybė ir krūvis teko org. komiteto koordinatorėms Silvai Markuckienei ir Aušrai Trimonytei.
Džiaugiamės, kad pavyko suburti entuziastingą komandą.
Daina Kremensienė su Vilma Jazgevičiūtė užtikrino svečių pasitikimą, vežimą iš oro uosto į Druskininkus ir
po renginio atgal. Tai buvo didžiulis organizacinis darbas su nemaža finansine atsakomybe, nes visi
atsiskaitymai su vežėjais vyko dalyvių lėšomis, tad Dainai ir Vilmai reikėjo nemenkų derybinių pastangų bei
asmeninių lėšų užsakymo pradžioje, kad viskas pavyktų sklandžiai.
Gabija Jurgelytė buvo atsakinga už dokumentų vizoms gauti parengimą to reikalingiems dalyviams. Tai buvo
darbas iki renginio. O renginio metu Gabija rengė dalyviams savaitgalio ekskursijas į Vilnių, Trakus bei
Liškiavą, ir visi liko sužavėti maršrutų parinkimu, organizuotumu bei sklanda.
Dalė Kuzmickienė iki renginio dirbo ieškodama ir siūlydama besikreipiantiems dalyviams jiems finansiškai
parankių viešbučių. Neįkainojamą pagalbą ji suteikė rengiant atidarymo ceremonijas, lietuviškas vakarones,
bendras dalyvių nuotraukas. Kadangi ji druskininkietė, su kiekvienu rūpesčiu pirmiausia kreipdavomės į ją.
Rasa Kardaitė drauge su renginio viešbučio komanda dirbo, kad nepriekaištingai veiktų visa konferencinė
įranga.
Kadangi norėjome palengvinti lietuviams finansinę naštą, registracijos mokesčiui pasiūlėme LIPD‘o sąskaitą,
ir mūsų iždininkui Tadui Važnevičiui rūpesčių tikrai padaugėjo.
Draugijos prezidentas Viktoras Šapurovas sakė oficialias ir šiltas sveikinimo kalbas atidarymo metu.
Nors organizacinio darbo per visus dvejus metus buvo gana daug, likome labai praturtėję, besidalindami ir
rūpindamiesi kitais, gavę daug žinių, patirties ir bendravimo džiaugsmo. Taip pat prisidėjome prie
adlerizmo idėjų sklaidos Lietuvoje.

